PORTFÓLIO INSTITUCIONAL

1. Apresentação
O Instituto ONO das Tecnologias Sociais e do Desenvolvimento Sustentável,
fundado em 19 de maio de 2011, é uma Org anização Social qualificado junto ao
Ministério da Justiça, como O rganização da Socied ade Civil de Inter e sse Público OSCIP,

pela

Lei

9.790/99,

conforme

consta

do

processo

MJ

número

08071.015359/2013-82, publicado no Diário Oficial da União de 16 de agosto de 2013.
O Instituto ONO é uma organizaç ão dedicada a serviços especializados e
inovadores para a s áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC),
Engenharia da Construção e Meio A mbiente, e com grande ênfase na satisfação do
Cliente .
Nossos sócios são pesquisadores com formação em Informá tica e T ecn ologias
web, Engenharia, Agronomia, profissi onais das ciências de preservação do meio
ambiente e administradores .
O Instituto ONO está h abilitado pelo Conselho Federal d e Engenh aria e
Agronomia (CONFEA/ CREA -DF) ao exercício das atividades de engenharia (REG 10.429
DF de 16/08/2012) e registrado no Cadastro Técnico Feder al do IBAMA (REG 6063309)
para atividades de consultoria técnic a e gestão ambiental.
Desenvolvemos

a

pesquisa

científica

e

o

desenvolvimento

institucional,

científico, tecnológico e social em áreas de interesse dos associados, de ins tituições
públicas ou privadas, atuando como integrador e ger enciador de proje tos e programas
governamentais de ár ea tecnológica , coordenando equipes multidisciplinares de
pesquisadores e consultores.
Contribuí mos para a eficácia e a efic iência da g estã o pública com utilização de
Tecnologias da Informação e Comunicação, geo tecnologias aplicadas como suporte às
ações de modernização da g estão pú blica.
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Para a consecução dos nossos objetivos exerce mos as atividades por int e rmédio
de estudos, pesquisas, pro gramação, projetos, especificações, serviços técnicos,
assistência, assessoria, gestão participativa, fiscalização, produção técn ica, perícias,
arbitramen to, pare cer es, gerenciam ento, cooper ação t écnica, coop eraç ão científica,
cooperaç ão tecnológica, trans ferên cia de tecnologia e capacit ação de recursos
humanos (cursos, seminários e congr essos).
2. Endereço
SBS Quadr a 02 , número 12, Edf. Prim e, Sobre loja, S ala 206, Asa Sul, Brasília,
DF, Brasil - CEP 70070 -120 - Telefone : 55 61 4063 -8380 - www.ono.org.br
e-mail: contato@ ono.org.br
3. Documentação Ofici al
CNPJ /MF nº.: 13.916.047/0001-41;
CF/DF n º.: 07.610.571/001-67;
Registro no CONFEA/CREA: 10.429 de 16/08/2012 ;
Responsável Técnico perante o CONF EA/CREA: Eng. Civil Gilberto Pe reira da
Costa (CREA/DF: 13 .974/D).
4. Missão – Visão e Valores
MISSÃO
Fornece r os meios, base de conhecim ento e me todologias , para que o rganizações e
profissionais regulem atividades de Tecnologia da Informaç ão e Comunica ção (TIC) ,
Engenharia e Meio Ambiente, em con formidade com leis e no rmas t écnicas.
VISÃO
Ser refer ência nacional na implantação de serviços de regulação de atividades de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Engenharia e Meio Ambiente, tais
como: licenciamentos para constru çã o e ambiental, fiscalização de empr e endimentos,
inspeção em edificaçõ es, avaliação i mobiliária e planejamen to est rat égico da TIC .
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VALORES


Comprometimento: Foco nos r esultad os



Superaç ão de expec ta tivas: Surpreen der os clientes



Legalidade: Serviços que promovem l egalidade dos processos dos clientes



Inovação: Sempr e trazendo novas f ac ilidades



Fé: Em Deus, nas pessoas e no Brasil



Ética: Em tudo e com todos



Transparência: Nas açõ es e g estão



Confiança e Le aldade: Nas relaçõ es interpessoais



Respeito e valorizaç ão: Ao próximo e ao meio ambien te



Disciplina: Com respeito a limites pré -estabelecidos

5. Objetivos


Cooperar com os governos feder al, e staduais e municipais , e empresas privadas,
no esforço de estabelec er políticas a dequadas ao desenvolvimento institucional
e modernização d as áre as de Engen haria, Arquitetura, Agronomia, das c iências
de preservação do meio ambiente e d a Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC).



Criar modelos Regulatórios par a go vernos e organizaçõ es objetivando tornar
Regular

as

atividades

da

área

de

Engenharia

da

Construç ão,

desde

o

planejamento do empreendimento até a ent rega, uso e manut enç ão da
edificação.


Desenvolver tecnologias sociais e projetos de desenvolvimento sustentáv el para
preservação do Meio Ambient e.
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NOSSOS SERVIÇOS
Atuamos em dois grandes grupos de serviços da ár ea te cnológica:


Tecnologia da Informaç ão e Comunic ação (TIC) e



Engenharia da Construção e M eio Am biente.

Na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
Desenvolvemos o Planejamento Estratégico da TIC (PETI) e o Plano Diretor de
TIC (PDTI) por meio de pesquisa científica para identificaç ão das mel hor práticas,
efetuamos levantamento de n ecessidades e pl ano de a tendimento de re c ursos de TIC,
em conformidade com a cap acidade i nstalada dos clientes.
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Na área de Engenharia da Construção e Meio Ambiente
O instituto ONO desenvolveu a solução oLex par a a áre a de Engenha ria da
Construção e Meio Ambiente com vár ios serviços.
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oLex é o acrônimo d a frase em lat im "omni Lex", que tra duzido
significa "Todas as Leis".
É uma estratégia par a classificar e Regular atividades de Engenharia da
Construção e Meio Ambiente. Uma plataforma de serviços que forma uma base de
conhecimento estrutur ado para gera ção de Laudos, Manuais e Especificações Técnicas.
Essa base de conhecimen to est ruturad o con tém Leis, Normas Técnicas (ABNT),
Resoluções (NR do Ministério do Trabalho; CONAMA; CONFEA/CREA; CAU) e melhores
práticas.
O oLex tem por obj etivo tornar Re gular as atividades de empre endimentos e
edificações, desde o início (alvará d e construç ão) at é a finalização (car t a de h abite se), prediais ou rodoviários, e contemplando também a fiscalização das etapas da
construção e a inspeções em edificaç ões.
É uma solução para evitar a traso s em obras, multas de órgãos públicos
fiscalizadores (relaciona dos com se gurança do tr abalho, meio ambien te e normas
técnicas),

lentidão

nos

processos

de

concessão

de

licenciamen tos

(alvará

de

construção, meio ambiente e habite - se), falta de controle na fiscalização de obras e na
inspeção em edificaçõ es prediais ou r o doviárias.
Possui um poderoso algoritmo que se utiliza de um Sistema de Classificação da
Informação da Engenharia d a Const rução
e Meio Ambient e.
A

solução

oLex

possui

atualmen te

serviços:
1. oLex – Alvará e H abite -se;
2. oLex – Empreendimentos (P redial e
Rodoviário) ;
3. oLex – Edificações (Predial e Rodo viário) ;
4. oLex – Ambiental (Licenciam ento e Fiscalização ).
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GRAU DE INOVAÇÃO DO OLEX
O oLex é suportado por uma me todologia de Regulação para a ár ea de
Engenharia da Construção e Meio Ambiente. Essa metodologia foi objeto de um
Proje to de Pesquisa intitulado: “Um a Nova Ma triz para a Engenh aria da Construção”,
patrocinado

p elo

Conselho

Fed er al

de

Engenharia

e

Agronomia

(CONFEA)

e

desenvolvido no período de novembr o de 2010 a maio de 2011.
Esse Projeto de Pesquisa foi classificado com a 4ª. colocação na Chamada
Pública Nacional CONFEA - 001/2010 e foi debatido em vários fóruns: Evento
ENAOP/SP 2009, promovido pelo IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Públicas): TCU e Tribunal de Cont as de 14 Estados; CONFEA, CREA - DF (GT Obras
Públicas Paralisadas) e CREAs RS, SP; USP – Escola Polité cnica da Universidade de S ão
Paulo; IPT/SP – Instituto de Pesquisas Tecnológicas; Ministério do Planeja men to,
Orçamen to e Gestão; Exército Bra sileiro (DEC – Departamento de Engenharia da
Construção); Construtor as e Secr et a rias de Obras d e Governos Estaduai s (RS, SC, RJ,
SP, MG, DF e PE).
Posteriormente essa me todologia subsidiou a elaboraç ão de dois Proj etos de
Leis do Senado – o PLS 0561/20 09 (sobre fiscalização de obras e serviços de
Engenharia) e o PLS 0491/2011 (sobre inspeção pr edial em edificações). A partir d esse
último

PLS

várias

Prefeituras

Municipais ,

e

alguns

estados ,

sancionaram

leis

semelhantes que seguem o mesmo co nceito utilizado no oLex.
O oLex é a automa ção d a me todologia de Regulação que foi obj eto do Pro j eto d e
Pesquisa CONFEA e subsidiou a elabo ração dos dois Projetos d e L ei.
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SEGMENTO DE CLIENTES
A solução oLex pode ser utilizada por :
Empresas de Engenharia Consultiva e Profissionais Autônomos (Engenheiros,
Arquitetos e Técnicos em edificações) nas atividades de inspeção em edi ficações
prediais ;
Empresas Públicas (Federal, Estadual ou Municipal) que contratam o bras e
serviços

de

Engenharia ;

que

inspecionam

as

edificações

sob

sua

responsabilidade (pontes, viadutos, hospitais, escolas, ...) ; que concedem
licenciamento para Alvará de Construção, Cart a de Habite -se ou licenças
ambientais (Secr etarias d e Meio Ambient e);
Empresas da Construção Civil

(construtoras) que necessitam Regular as

atividades de Engenharia da Constr ução e Meio Ambiente, de modo a evitar
multas,

embargos

regulatórios

e

outras

demandas

de

órgãos

públicos

fiscalizadores (TCU; Ministério do Tra balh o; CONFEA/CREA; CAU; IBAMA; ABNT).
Incorporadoras que necessitam de instrumento de gestão para fiscalização e
acompanhamen to das obr as contr ata das a constru toras.
O Problem a Identificado está relacio nado a:
1. Paralização de obras e serviços de Engenharia;
2. Multas de órg ãos de fiscalização ( Mte; IBAMA; MPF; CREA; ...) ;
3. Morosidade na liberaç ão de licenci amento p ara Alvará de Construç ão, C arta
de Habite-se e de M eio Ambiente;
4. Sinistros em obras e em edificaçõe s;
5. Ausência de manu tenções em edificaçõ es;
6. Falta de pr evisibilidade do risco e m obras e serviços de Engenharia;
7. Insegurança dos analistas na conce ssão de licenças ambient ais, de licenças de
alvará e habite -se;
8. Burocratizaç ão ex cessiva: [i] muitas leis, normas técnicas; [ii] muitos ator es
(IBAMA; TCU; CREA; Mte; ...] e pouco resultado [a trasos, paralisações, ...] .
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PROPOSTA DE VALOR
Os serviços do oLex tr ansforma a atu al matriz divergent e existen te n as ár eas de
Engenharia da Construção e Meio Ambiente (muitas leis, muitos atores e pouco
resultado), que tem um modelo punitivo, em uma matriz convergen te (base de
conhecimento estrutu rado por um sistema de classificação da informação), que tem
um modelo preventivo.
A contribuição para contratantes de obras e serviços de Engenharia e Mei o Ambiente
Processos padronizados para contr at ação, fiscalização de obras e inspeção em
edificações.

Geração

au tomatizada

de

Laudos

Té cnicos

e

Manu ais

para

fiscalização de obras e inspeção em edificações prediais ou rodoviárias. Emissão
de Especificações Técnicas p ara p roc esso de contr ata ção.
A contribuição para fiscais de obras, inspetores de edificações prediais e rodoviárias,
e analistas de vistoria e fiscalização para licenciamento ambiental
Emissão de Laudos Técnicos formad os a partir de uma base d e c onhe cimento
estruturada, con tendo L eis, Normas Técnicas (ABNT), Resoluções (NR -18;
CONAMA; ...) e melhores práticas. Os laudos são acessíveis em diversas
plataformas computacionais (PCs, tab lets, smartphones).
A contribuição para Construtoras
Regulação de atividades de Engenharia da Construção e Meio Ambiente, de
modo a evitar multas, embargos regulatórios e outras demandas de órgãos
públicos fiscalizadores (TCU; Ministério do Trabalho; CONFEA/CREA; CAU;
IBAMA; ABNT). Acesso a Laudos Técnicos e Manuais par a fiscalização da
execução de ob ras e inspeção em edi ficações prediais ou rodoviárias.
A contribuição para órgãos públicos reguladores do licenciamento ambiental
Formação d e Marco R egulatório do Meio Ambiente. Padronização d e ati vidades
de vistoria de proc essos de licenciamento ambiental. Adoção de prátic as que
aumentam a seguranç a e agilizam o trabalho dos analistas, nas vistorias de
empreendimentos pa ra o licenciamen to ambient al.

oLex e omniLex são marcas do instituto ONO: ono.org.br - omnilex.inf.br

8

O oLex poderá também ser u tilizado para agilizar os processos de concessão d e
Alvará de Construção e Car ta de Habite -se. Nesse caso a base de conhecimento
estruturado (base Regulatória) conte rá todas as exigências dos órgãos de fiscalização
(Cia de Água e Esgoto; Cia de Energia Elétrica; Corpo de Bombeiros; ...), os
empreendedor es emitem as Espec ificações Técnicas para o empree ndimento e
atendem a legislação correlata e o ó rgão público responsável pela emissão dos Alvará
de Construção e Carta de Habite-s e, emitem o Laudo de Vistoria Técnica para o
licenciamento .

CANAIS DE ENTREGA DO oLEX
Os serviços da solução oLex são utilizados em PC, Tabletes ou Sma rtpho ne no
modo on -line, com uso da internet , ou off -line como uma aplicação remota par a
posterior ac esso a intern et.
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Além dos l audos descritos a seguir, o oLex também produz Manuais e
Especificações Técnicas para cad a se rviço contra tado : [1] L audo de Vistoria Técnica –
Alvará; [2] Laudo de Vistoria Técnica – H abite-se; [3] Laudo de Vistoria Técnica –
Ambiental ; [4] Laudo de Fiscalização Técnica – Ambiental ; [5] Laudo de Fiscalização
Técnica – Predial ; [6] Laudo de Fiscalização Técnica – Rodoviário ; [7] Laudo de
Inspeção Técnica - Pr edial ; [8] Laudo de Inspeção Té cnica - Rodoviário.
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